
 

 

Titel: "Ett system så magnifikt att det bländar" 

Författare: Amanda Svensson 

Clara, Matilda, Sebastian. Trillingar. De föds med sekunders mellanrum på universitetssjukhuset i 

Lund. Det är slutet av åttiotalet, smärta och jublande glädje. Äntligen liv! Men så mitt i den minuter 

gamla spädbarnsgråten kan plötsligt ett av barnen inte andas. En sjuksköterska bär iväg på bebisen 

och en stund senare kommer pappan tillbaka med barnet. Ett starkt, levande barn. Allt är väl. Eller, är 

det verkligen det? 

Och det är kring frågorna romanen cirklar. Hur kommer jorden gå under, frågar sig Clara - blir det en 

jordbävning, en översvämning, en komet? Matilda undrar - varför ser jag världen i en färg ingen 

annan ser? Och för Sebastian, som när vi möter honom arbetar som hjärnforskare i London, går det 

inte att bli kvitt känslan av att livet vid tjugosex redan är över. Han vars flickvän slutade äta, en dag 

ville dö och sen gjorde det. 

Det här är en galenskapens bok som spänner bågen och som låter allt som möjligen kan ske, ske. Kan 

verkligen skådespelaren Dakota Fanning komma till Påskön där Clara befinner sig? Ser Sebastians 

patient Laura Kandinsky verkligen bara två-dimensionellt? Jo, precis så är det. Vi följer syskonen på 

olika håll i världen, i början av vuxenlivet, och trots att de egentligen inte vill, är de tätt 

sammankopplade i ett magnifikt, bländande, system. 

Jag har älskat galenskapen i Amanda Svenssons tidigare romaner. Glatt mig åt att någon skiter i vad 

som rimligen kan hända i en berättelse och bara kört på. Den känslan finns också i den här boken, där 

språket är eget och vackert. 

Men, ändå är det något som saknas. Eller tvärt om. "Ett system så magnifikt att det bländar" är en 

tjock bok, 549 sidor. Möjligen hade den mått bra av att vara hundra sidor kortare. För visst hänger 

alla och allt ihop på nåt sätt, men för mig blir systemet några nivåer för komplicerat. Efter läsningen 

hänger känslan sig kvar: allt som möjligen skulle kunna hända, hände - och vilopauserna, ja, de var 

för få. 
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